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NEVOJA NGA QENDRA E PARË FAMILJARE NGA DHUNA

Dhuna familjare në Maqedoni është çështje për 
të cilën shumë flitet, ndërsa për të cilën shumë 
pak bëhet. Krahas asaj se të gjithë politikanët 

dhe partitë politike u japin mbështetje aksioneve për 
parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna familjare, kjo 
çështje nënvlerësohet përmes implementimit të keq në 
terren dhe mbrojtja e drejtpërdrejtë. 

Qeveria miratoi strategji për parandalimin dhe 
mbrojtjen nga dhuna familjare 2012-2015, me çka 
e forcoi rrugën strategjike dhe kornizën për reagim 
gjithëpërfshirës të sistemit për pengimin e dhunës 
familjare në suaza të më shumë resorëve, duke 
përfshirë edhe shëndetësinë, çështjet sociale, policinë, 
organizatat joqeveritare dhe aktorë tjerë shoqëror.

Për fat të keq, ajo që është shkruar në letër nuk zbatohet 
edhe në terren. Në të vërtetë, përgjigja e keqe nga 

sistemi për mbrojtje gjatë vitit të kaluar kontribuojë 
drejt asaj që të bie motivimi për paraqitje nga ana e 
viktimave, e cila u arrit përmes punës gjatë viteve të 
kaluara.

Nga kjo mund të sillet përfundim se sistemi për mbrojtje 
nga dhuna familjare ka shumë sfida, të cilat institucionet 
shtetërore duhet t’i shqyrtojnë me dozë më të madhe 
të përgjegjësisë dhe seriozitetit, nëse me të vërtetë 
qëndrojnë prapa strategjive të shkruara dhe të miratuara 
për pengimin e dhunës familjare në Maqedoni.

Buletini që gjendet para jush, ka për qëllim ta prezantojë 
modelin e Qendrës së parë familjare të Qytetit të 
Shkupit, e cila do të mund të paraqiste shembull 
për ndërmarrjen e aksionit konkret, të realizuar në 
bashkëpunim me sektorin civil, pushtetin lokal deh 
biznes sektorin.

ГРАД СКОПЈЕ
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NDËRPRITE 
HESHTJEN, 
LIROHU NGA 
DHUNA.

“Ky publikim, video kasetë ose prodhim tjetër informativ/medial u 
mundësua në suaza të programit CIVICA Mobilitas - implementuar nga 
CIRa dhe finansiarisht e mbështetur nga SDC. Mendimet e shprehura këtu 
janë mendime të autorit/autorëve dhe nuk i reflektojnë qëndrimet e CIRa-
së dhe SDC-së.” 
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MEKANIZMAT (PROGRAMET, SHËRBIMET DHE 
FINANCIMI) RRETH DHUNËS FAMILJARE NË RM
ÇFARË KA BËRË SHTETI PËR ZVOGËLIMIN E DHUNËS FAMILJARE?! 

Me qëllim që të japim një pasqyrë gjithëpërfshirëse në 
përpilimin e këtij Buletini inkuadruam gazetarë, të cilët 
punojnë në tema lidhur me dhunën familjare. Në tekstet 
janë përfshirë mekanizmat ekzistuese (programi, 
shërbimet dhe financimi) për dhunën familjare në RM, 
është prezantuar një tregim jete e një viktime të dhunës 
familjare, si dhe vështrim i inkuadrimit dhe interesimit 
të biznes sektorit për mbështetje të shërbimeve për 
dhunën familjare. Gjithashtu, është prezantuar edhe 
puna dhe rezultatet e para të Qendrës së parë familjare 
të Qytetit të Shkupit.

Në fillim do ta prezantojmë  Qendrën e parë familjare 
të Qytetit të Shkupit. Bëhet fjalë për këshillimore të 
specializuar, që ofron mbështetje psiko-sociale dhe 
këshillime për familjet që kanë raporte konflikti, ku në 
mënyrë akute kryhet dhunë ose në periudhën e kaluar 
ka ekzistuar dhuna familjare.

Shërbimet që ofrohen në Qendrën e parë familjare 
janë: Këshillimi dhe mbështetja nga punëtori social; 
Këshillime dhe mbështetje nga psiko-terapeuti; 
Këshillime juridike falas nga juristi; Udhëzimi dhe 
shoqërimi deri te institucionet këshillëdhënëse;

Shërbimet e Qendrës së parë familjare ofrohen për 
gjithë familjen, d.m.th. këshillimi është i mundur për 
viktimat e dhunës familjare, për kryerësit e dhunës 
familjare, si dhe për fëmijët, të cilët janë pjesë e familjes, 
ku kryhet ose është kryer dhuna, ose janë viktima të 
dhunës familjare. 

Këshillimi bëhet nga ana e ekipit profesional i 
psiko-terapeutëve, ku një psiko-terapeut punon 
individualisht me një klient në 3 deri 4 takime iniciale, 
e pastaj kalohet në punë grupi me ekip prej dy psiko-
terapeutëve. 

Këshillimi mund të jetë vullnetar, me kërkesë të 
klientëve, ndërsa mund të jetë edhe i obliguar, pas 
shqiptimit të ndonjë mase adekuate. Masat e këtilla 
janë: masa e përkohshme për mbrojtje në rastet e 
dhunës familjare, të cilat mund të shqiptohen nga 
ane gjykatës dhe kanë të bëjnë me: Propozim-masë 
për vizitë këshillimores dhe Masa e shqiptuar për 
vizitë këshillimores, të cilat i propozohen, d.m.th. 
i shqiptohen kryerësit të dhunës familjare. Nëse 
edhe krahas këtyre masave, kryerësi nuk e viziton 
këshillimoren në QPF, anëtarët tjerë të familjes, do 
të thotë viktima dhe fëmijët (nëse ka vazhdojnë 
të punojnë në QPF deri në fund të procesit të 
këshillimit).  

Këshillimi i fëmijëve të cilët janë pjesë e familjes, 
ku kryhet ose është kryer dhuna, ose janë viktimë e 
dhunës familjare, kryhet vetëm me pëlqimin e prindit/
kujdestarit, dhe ka të bëjë vetëmve fëmijët e moshës 
deri në 18 vjet. Fëmijët e moshës madhore mund 
të vijnë në këshillime në cilësi të viktimës së dhunës 
familjare.

Mila Carovska,  
koordinator programor në HERA

Maqedonia është e shpejtë dhe efikase kur 
bëhet fjalë për miratimin dhe nënshkrimin e 
dokumenteve në të gjitha sferat, e njëjta vlen 

edhe për masat për luftën kundër dhunës familjare. 
Por, në të vërtetë, çfarë ka bërë shteti deri tani në luftën 
me dhunën familjare? Cilat aktivitet nga strategjitë janë 
implementuar? Cilat shërbime i ofron shteti dhe janë të 
kapshme për qytetarët? 

Sipas informatave nga Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale, për implementimin e Strategjisë nacionale për 
pengimin dhe mbrojtjen nga dhuna familjare 2012-
2015, Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, me 
agjencitë e KB (UNDP, UNWOMEN) dhe Mbretërinë e 
Holandës ka nënshkruar dokument projekti, me titull 
“Pengimi i dhunës familjare përmes institucioneve 
nacionale dhe sistemit gjyqësor përgjegjës dhe 
transparent 2012-2015”. Buxheti i përgjithshëm i 
dokumentit të projektit është 187.735 dollarë, ndërsa 
buxheti i përgjithshëm realizohet në suaza të Agjencive 
të KB-së.

E� shtë themeluar edhe trupi koordinues nacional për 
pengimin dhe mbrojtjen nga dhuna familjare dhe është 
caktuar Raportuesi nacional për Maqedoninë. Sipas 
Ministrisë, janë realizuar tribuna dhe debate publike, 
veçanërisht në mjediset rurale, gjegjësisht sensibilizimi 
i aktorëve lokal për ndërmarrjen e aktiviteteve për 
zvogëlimin e rrezikut nga dhuna familjare, ndërsa 
është bërë edhe vlerësimi i procedurave gjyqësore 
për rastet e dhunës familjare, me fokus të veçantë mbi 
menaxhimin e lëndëve nga perspektiva gjinore.  

“Në periudhën vijuese, u zbatua monitorimi i proceseve 
vijuese gjyqësore për rastet e dhunës familjare nga ana 
e avokatëve dhe psikologëve të trajnuar, me përvojë 
në ndihmën e drejtpërdrejtë viktimave të dhunës 
familjare, me qëllim që të merren parasysh nevojat e 
drejtpërdrejta të viktimave. Janë realizuar fokus grupe 
me viktimat e dhunës familjare, të cilat kanë kaluar 
nëpër procese gjyqësore nga ana e hulumtuesve të 
trajnuar”, thonë nga Ministria e Punës dhe Politikës 
Sociale.
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Kristina Ozimec, gazetareBurimi: MPB

DHUNA 
FAMILJARE  (gjysma e parë)

2013 2012 2011 2010

VEPRA PENALE 335 615 593 480

KUNDËRVAJTJE 283 529 655 724

Në pjesën për përmirësimin e kualitetit të 
shërbimeve të organizatave qytetare për mbështetje 
të viktimave të dhunës familjare, sipas MPPS, është 
bërë përcaktimi dhe vlerësimi i nivelit të kualitetit të 
shërbimeve, të cilat i sigurojnë organizatat qytetare. 
E� shtë përgatitur edhe doracaku për minimum 
standardet për një pako themelore të shërbimeve, që 
i sigurojnë organizatat qytetare. 

Ministria e Punës dhe  Politikës Sociale për momentin 
ka hapur katër  qendra rajonale për personat-viktima 
të dhunës familjare në territorin e Maqedonisë, 
Këshillimore për prindërit dhe fëmijët-viktima të 
dhunës familjare dhe Këshillimore për kryerësit e 
dhunës familjare në Shkup.

Megjithatë, organizatat qytetare thonë se ata nuk 
janë të kënaqur nga ajo është bërë, pasiqë shumë 
nga punët e cekura në dokumentet strategjike dhe 
protokollet nuk realizohen në mënyrë adekuate 
në praktikë. Sipas tyre, në Maqedoni akoma 
mungojnë strehimore, të cilat funksionojnë edhe 
ofrojnë mbështetje dhe mbrojtje për viktimat e 
dhunës familjare 24 orë, institucione shëndetësore 
të cilat reagojnë dhe paraqesin dhunë familjare 
përmes detyrës zyrtare, stacione policore të cilat 
intervenojnë pas paraqitjes për dhunë familjare, 
pavarësisht nga ajo sa herë kanë qenë në atë familje 
dhe strehimore për punë me kryerësit e dhunës 
familjare të decentralizuar në qytetet tjera në 
Maqedoni.
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BIZNES SEKTORI NË MBËSHTETJE TË SHËRBIMEVE 
KUNDËR DHUNËS FAMILJARE  

TREGIM PËR VIKTIMË  
TË DHUNËS FAMILJAREО

TRE DEKADA DHUNË FAMILJARE
Stresi e ka marrë tatimin. Në gjendje të vështirë është hospitalizuar në 
klinikë. Gjendja e saj ka qenë e keqe dhe ka pasur fat që nuk ka rënë në 
komë. Të kuptuarit se ka qenë në buzë greminës e ka sjellë në vete.

Tridhjetë vjet jetë me bashkëshortin alkoolist. Tridhjetë vjet dajak, 
dhimbje, vuajtje, kanë qenë përditshmëri e bashkëbisedueses sonë, 
viktimë e dhunës familjare. 

Ferrin e ka përjetuar shumë e re, në njëzet vjet. Pas pesë muajsh nga 
lidhja e tyre, ka humbur magjia se e ka takuar njeriun e jetës së saj. Pas 
çdo daljeje në qytet dhe zënka për shkaqe banale, ka marrë shuplakë. Për 
një kohë të shkurtër, ato goditje pothuaj të rastësishme, të papritura janë 
shndërruar në rrahje gjakësore.

I KA NDIHMUAR  
BABAIT KUR E KA 

RRAHUR NËNËN E TIJ
Vjehrra e saj ishte 
bashkëshortja e dytë e vjehrrit. 
Kjo edhe nuk është aq e dhënë 
e rëndësishme, nëse gruaja e tij 
e parë ka vdekur nga dajaku. Aq 
shumë e ka rrahur sa e shkreta 
ka vdekur rrugës për në spital. 
Pastaj babai i tij ka sjellë grua 
tjetër, të cilën dajaku nuk e ka 
vdekur. 

- Nuk më besohej kur mora 
vesh se ai dhe vëllai i tij e 
kanë mbajtur nënën e tyre, 
që babai të mund ta rrahë. 
Nuk mund të besoja. Çfarë 
njeriu duhet të jesh që mos 
të kundërvihesh derisa ta 
mundojnë nënën – rrëfen...

Pas dajakut ka marrë lule, 
gjerdanë me brilante, fustane të 
shtrenjta, çizme, por thotë, e gjithë 
kjo është e pavlerë në krahasim 
me dhimbjen e shkaktuar, 
dinjitetin e rrezikuar, frikën në 
sytë e fëmijës së vet.

MOS MENDOSH TA BRAKTISËSH
Para të afërmve të saj nuk ka thënë asnjë fjalë nëpër atë që 
përjetonte, por pas 5-6 viteve martesë ka pushuar të shtiret se jeton 
në familje me harmoni. 

- Në një rast, gjatë bisedës i thash nënës sime se dëshiroj ta lë 
bashkëshortin. Asnjëherë nuk do harroj se si më vështroi, me sa pa 
ndjenja më tha: “Këtë e tha tani dhe asnjëherë më. Ti do të gjesh 
burrë për vete, por nuk do të gjesh baba për fëmijën” – përkujtohet 
viktima e dhunës familjare.

Ka kuptuar se nuk ka mbështetje, e ka vendosur maskën me buzëqeshje të gjerë 
dhe para të gjithëve aktronte bashkëshorte të lumtur. Edhe krahas të gjithave, në 
familje ka vazhduar ta kultivojë kultin e bashkëshortit dhe të babait.

Kompanitë dhe afaristët, sipas traditës, paraqesin 
subjekte  të cilët ekzistojnë që të realizojnë 
profit, kryesisht përgjegjës ndaj pronarëve ose 

aksionarëve, por si aktorë aktiv dhe të suksesshëm 
në jetën shoqërore, ata janë pjesë edhe nga koncepti 
i përgjegjësisë shoqërore ku përveç imperativëve dhe 
përgjegjësive të lartpërmendur kanë edhe përgjegjësi 
plotësuese morale dhe filantrope. Kompanitë të cilat 
me vetëdije do ta pranojnë konceptin e jetës shoqërore 
me inkuadrimin e tyre aktiv në jetën shoqërore 

përmes mbështetjes së projekteve dhe iniciativave, 
me të cilat mund të kontribuojnë për një jetë më të 
mirë dhe më të plotë shoqërore. Ekzistojnë kompani 
(lotaritë shtetërore etj.), të cilat janë të obliguara me 
akte ligjore të mbështesin projekte dhe iniciativa me 
interes shoqëror, por mjaft të shpeshtë janë shembujt 
kur korporata dhe kompani të suksesshme dhe të 
vetëdijshme vullnetarisht kyçen në përmirësimin e 
jetës shoqërore përmes mbështetjes së projekteve të 
këtilla. Një nga ato kompani në Maqedoni, e cila është 



NË QENDRËN FAMILJARE KA FITUAR FUQI PËR JETË TË RE
Në internet ka lexuar për qendrën e parë familjare, ka kërkuar 
ndihmë pa menduar. Pas bisedave me ekipin profesional ka filluar të 
ndjehet më mirë.

-  Kur për herë të parë erdha këtu, përpiqesha t’ua sqaroj se me çfarë 
njeriu të tmerrshëm jetoj. Flisja me orë, që në fund të më thonë se ai 
është frikacak i zakonshëm. Më sqaruan se ai frikësohet që të mos më 
humbasë, prandaj më ka mbajtur nën terror. Më thanë se derisa nuk i 
kundërvihem frikës, nuk do të më ndryshojë mënyra e jetës – sqaron...

Ka shumë rëndësi për atë se ka fituar mundësi që të rrëfejë nëpër çfarë ka 
kaluar, pa u dënuar, e ngushëlluar, e përqeshur. Profesionistët në qendrën 
ia kanë “hapur” plagët që t’i “pastrojë”. Vazhdimisht ishin të kapshëm 
dhe të përgatitur për bisedë. Mendimi se askush, pa kurrfarë dobie ose 
kompensimi ia zgjat dorën e ka bërë të lumtur. Ka filluar veten ta shohë 
si person e denjë për respekt. Edhe pse jeton nën kulmin e njëjtë me 
përdhunuesin. 

Edhe pse jeton nën të njëjtin kulm me përdhunuesin, i është kthyer 
ëndrra dhe apetiti për ushqim. Orët e kaluara në këshillimore i kanë 
dhënë fuqi se mund ta “thyejë”. Por, jo me grusht, por me vetëbesim 
dhe dëshirë për jetë. Edhe pse është përpjekur të mos vijë në kurrfarë 
kontakti me atë, një ditë ai e ka sfiduar.

- Më shtyu dhe filloi të më ofendojë. Unë e dëgjova me kujdes, u 
ngrita, e qetë. Ia ktheva me të njëjtën masë. E ofendova, kalova 
afër tij, e hapa derën e hyrjes dhe e përzura jashtë. U ngrit me 
habi dhe u largua. Pas disa ditëve u kthye në shtëpi. Prej atëherë 
nuk ka ngritur dorë mbi mua. Unë marr frymë lirë dhe e përgatis 
dokumentin për shkurorëzim. Por vetëm trupi im, shpirti im është 
plotë me vragë, por vijë këtu dhe bisedoj me psikologë dhe shpresoj 
se ngadalë do të më shërojë – theksoi viktima e dhunës familjare.

I vjen keq që një e gjë e tillë nuk ka ekzistuar shumë më parë, kur e kishin 
fëmijën më të vogël, ndoshta me ndihmë profesionale martesa do të ishte 
më e mirë, ose do të mblidhte guxim që t’i kundërvihet dhe fëmija do të 
jetonte në familje me harmoni. 
Deklaratë e viktimës së dhunës familjare – shfrytëzuese e shërbimeve të 
Qendrës së parë familjare.

IKË, CUCË,  
SA ËSHTË HERËT

Një nate e ka rrahur në parkun 
para ndërtesës së tyre. Nuk kanë 
qenë të martuar, e ajo nuk ka 
guxuar të kthehet në gjendje të tillë 
në shtëpi. E ka çuar te prindërit e 
tij. Prindërit e saj i ka gënjyer se 
është në pushim dhjetëditësh.  

-  Isha e masakruar. Kisha 
dhimbje gjithkund. Kisha turp 
nga nëna e tij, nga ajo grua 
e mirë që më mjekonte. Do 
afrohej te unë dhe më thoshte: 
“Ikë, cucë, sa është herët” – 
përkujtohet bashkëbiseduesja 
jonë.  

Por ajo nuk iku, u martua me atë. 
Frikësohej se ai do ta mbante 
premtimin se nëse e braktis, do t’i 
vrasë prindërit e saj.

Në martesë ajo ka gatuar, ka 
pastruar, çdo gjë ka qenë në vendin 
e vet, përveç dashurisë. Nga 7 ditë 
në javë, 6 ditë kanë qenë ferr. Nuk 
ka pasur kurrfarë komunikimi. 
Lutej t’i lindë fëmijë. Të ketë 
kujt t’ia kushtojë dashurinë dhe 
vëmendjen. Pas foshnjës së parë, 
ai jo vetëm që nuk ndryshoi, por 
edhe e ka keqtrajtuar para fëmijës. 
Me llambë ia ka thyer kokën, e ka 
shkulur lusterin dhe me atë ka 
dashur ta lëndojë, ka thyer gjëra në 
banesë. Për atë dhuna para fëmijës 
së tij ka qenë dukuri mjaft normale. 
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e vetëdijshme për rolin e vet pro aktiv në zhvillimin 
dhe avancimin e shoqërisë, duke mbështetur iniciativa 
dhe projekte nga fusha të ndryshme të jetës shoqërore 
është Banka Komerciale SHA Shkup.

“E vetëdijshme për kompleksen e rrethimit ku 
vepron, si dhe implikimet të cilat i ka veprimi 
i saj mbi palët e prekura, Banka Komerciale 
SHA Shkup, është e vendosur në kulturën e saj 
korporatave të inkuadrojë vlera të zhvillimit 
përmes sjelljes me vetëdije të lartë dhe përgjegjësi 
shoqërore.

Për Bankën Komerciale SHA Shkup, përgjegjësia 
shoqërore paraqet angazhim individual dhe 

kolektiv për realizimin e përparimit dhe 
zhvillimit të qëndrueshëm afatgjatë në shoqëri.

Duke e krahasuar  përparimin e shoqërisë në tërësi 
me përparimin e vet personal, Banka Komerciale 
SHA Shkup është e përkushtuar për veprim në 
drejtim të mbështetjes së qëllimeve dhe mirëqenies 
së lartë shoqërore. Qëndrimi i këtillë nënkupton qasje 
drejt punës, e cila i tejkalon kuptimet tradicionale 
menxheriale për kujdesin vetëm për veprimtarinë e 
vet dhe obligimet ligjore, dhe është orientuar drejt 
identifikimit të grupeve të cilat janë nën ndikim dhe 
të cilat ndikojnë në vendimet e saja (palë e prekura), 
gjeja e fushave me interes të përbashkët, anticipimi 
i ndryshimeve dhe veprimi adekuat. 
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Qëllimi strategjik i përgjegjësisë shoqërore të 
Bankës Komerciale SHA Shkup për periudhën 
prej vitit 2012 deri 2016 është të kultivojë dhe 
të inspirojë sjellje me përgjegjësi shoqërore 
përmes ndërtimit të raporteve pro aktive dhe 
me dobi të ndërsjellë me tregun, të punësuarit, 
bashkësinë dhe ambientin jetësor, të cilat do t’i 
tejkalojnë pritjet e tyre dhe do të rezultojnë me 
perceptimin e Bankës si kompani e lartë dhe e 
vetëdijshme.” – tha d-r Maja Stevkova Sterieva, 
Drejtor kryesor financiar dhe anëtare e Këshillit 
drejtues të Bankës Komerciale SHA Shkup.

Banka Komerciale SHA Shkup në të kaluarën ka 
mbështetur më shumë projekte me interes shoqëror, 
në shumë fusha të jetës shoqërore:

“Banka i përcjell ndodhitë dhe problemet 
shoqërore në rrethimin e saj të drejtpërdrejtë, 
por edhe problemet me të cilat ballafaqohen 
një kategori e caktuar qytetarësh në shoqëri. 
Gjithashtu, në Bankën si institucion serioz me 
numër të madh shpërblimesh ndërkombëtare 
për punën e vet ndiqen edhe trendët 
ndërkombëtar nga aspekti i problemeve sociale 
dhe mënyrat e zgjidhjes së tyre. Në pajtim me 
vlerësimet për atë se për cilin problem në shoqëri 
do të mund të kontribuojmë për zgjidhjen e 
tij, kontaktojmë me OJQ-të më relevante. Deri 
tani kemi bashkëpunuar me numër të madh të 
organizatave joqeveritare dhe atë nga fusha 
e mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe të 
drejtave të fëmijëve. Gjithashtu kemi aktivitete 
vullnetare me ligjërata në shkollat fillore 
dhe të mesme, si dhe në fakultet, ku ekspertët 
nga Banka bëjnë edukimin e nxënësve dhe 
studentëve për tema nga fusha e ekonomisë 
dhe bankierisë dhe aktivitete vullnetare për 
trajnim  dhe ndihmë të klientëve (të rritur) për 
shfrytëzimin e bankomatëve dhe bankierisë 
elektronike”.

Prej para do kohe, projekteve të lartpërmendura dhe 
aktiviteteve me interes shoqëror të Bankës Komerciale 
SHA Shkup mund t’i shtohet edhe mbështetja e 
Qendrës së parë familjare në Shkup, që paraqet model 
servis inovues në trajtimin e dhunës familjare...

“Në pajtim me vlerësimet për atë se për cilin 
problem në shoqëri do të mund të kontribuojmë 
për zgjidhjen e tij, i kontaktojmë OJQ-të 
më relevante. Nëse mendojmë se mund t’u 
përgjigjemi nevojave (pavarësisht nëse janë 
vullnetare ose donatore) ne ndërmarrim hapa 
për vendosjen e bashkëpunimit.

Ky është një projekt më afatgjatë i Bankës, i cili 
tashmë dy vjet e financon punën e dy psikologëve 
me përvojë, të cilët me metodologjinë e tyre 
unike, nën mbikëqyrje të mentorëve, realizojnë 
program për psiko risocializim të grave, viktima 
të dhunës familjare me qëllim të rehabilitimit 
dhe integrimit më të lehtë në shoqëri. Ky projekt 
jep rezultate, ndërsa qëllimi ynë është pavarësia 
ekonomike e grave viktima, me ndihmën tonë 
eventuale, si dhe kthimi i tyre në shoqëri si 
personalitete të shëndosha dhe stabil, të cilat 
mund të kujdesen për fëmijët e tyre”.

Duke ndihmuar në projekte të tilla kompanitë e 
dëshmojnë rolin e tyre aktiv në shoqëri dhe pritjet që 
kjo të shkojë përpara dhe të japin kontribut vullnetar 
në zgjidhjen e problemeve të së sotmes, veçanërisht te 
kategoritë e goditura të qytetarëve...

“Me përcjelljen e rregullt të avancimit, të cilin e 
arrijnë psiko terapeutët në punën me viktimat 
e dhunës familjare, domosdo imponohet pyetja 
lidhur me anëtarët tjerë të familjes, kryerësit 
e dhunës, si dhe pasojat lidhur me fëmijët. Për 
këtë shkak, jemi veçanërisht të kënaqur që me 
këtë projekt, grupet qëllimore do të zgjerohen 
dhe atë me fëmijët viktima dhe kryerësit e 
dhunës familjare. Banka komerciale bashkë 
me OJQ “Hera” dhe Qytetin e Shkupit, me 
mjete financiare do ta mbështesë këtë Qendër 
gjatë vitit të ardhshëm, me shpresë se do të 
ketë rezultate pozitive jo vetëm në sanimin e 
problemit, por edhe në parandalimin e këtij 
problemi shoqëror dhe social, përmes forcimit 
të vlerave dhe personaliteteve, pavarësisht 
nëse ata janë viktima ose kryes, me qëllim të 
integrimit të tyre të serishëm në shoqëri.” – 
përfundoi d-r Maja Stevkova Sterieva, drejtoreshë 
kryesore financiare dhe anëtare e Këshillit drejtues 
të Bankës komerciale SHA Shkup.

Koncepti i përgjegjësisë shoqërore sot është pjesë 
e pandarë nga veprimi i kompanive me vetëdije të 
lartë kudo në botë, bile edhe te ne. Roli i tyre aktiv 
në shoqëri duhet të jetë gjenerator i përpjekjes për 
lëvizjen e shoqërisë përpara, përmes identifikimit 
të problemeve të vërteta dhe rolit aktiv në zgjidhjen 
e tyre, në çfarëdo mënyre. Shembulli i Bankës 
komerciale SHA Shkup duhet të paraqesë inspirim 
dhe nxitje për kompanitë tjera, që në mënyrë aktive 
dhe vullnetarisht të inkuadrohen në mbështetjen e 
projekteve me interes shoqëror, veçanërisht ato që 
përfshijnë kategori të goditura të qytetarëve.

Jordan Dukov, gazetar



7

KONCEPTI DHE SHËRBIMET – ÇFARË DO TË THOTË 
QENDËR FAMILJARE PËR DHUNË?

Dhuna familjare është problem, i cili është prezent 
kudo në botë, por shkalla dhe intensiteti i 
problemit ndryshojnë varësisht nga faktorët 

social. Rolet tradicionale të gjinive janë shumë të 
rëndësishme në këtë pikëpamje, por shqetësimi social i 
cili shpesh paraqitet te ekonomitë e tranzicionit, si dhe 
çështjet e komplikuara me të cilat ballafaqohen rajonet 
në atë periudhë, janë faktorë rreziku shtues të cilët mund 
të kontribuojnë për paraqitjen e dhunës familjare. 

Organizata Shëndetësore Botërore (WHO) e ka definuar 
dhunën si:

Përdorim i qëllimshëm i forcës ose fuqisë fizike, 
nën kërcënim ose real, mbi veten, ose person 
tjetër ose mbi grup ose bashkësi, që rezulton 
me, ose ka gjasa të rezultojë me lëndim, vdekje, 
dëm psikologjik, deformim ose akt të heqjes. 
(Raporti botëror për dhunën dhe shëndetin. 
Organizata Shëndetësore Botërore, Gjenevë, 
2002, fq.5). 

Shkaqet për paraqitjen konkrete të dhunës në 
marrëdhëniet në një familje janë komplekse dhe 
determinohen nga faktorë social, biologjik dhe 
psikologjik. Gjithashtu edhe pasojat për personalitetin e 
viktimës janë komplekse, por të cilat në fund përfundojnë 
me aftësi të përgjithshme të zvogëluar social, biologjik 
dhe psikologjike dhe efikasitet i personalitetit ndaj 
obligimeve dhe përgjegjësive të përditshme.  

Ekzistimi i institucionit ku trajtohet në mënyrë 
gjithëpërfshirëse fenomeni i dhunës familjare, ku në 
mënyrë të integruar do të merren parasysh të gjithë 
faktorët të cilët bashkëveprojnë në ngjarjen e njëjtë, 
garantojnë pasqyrë komplete në lidhjet shkak-pasojë 
të fenomenit, duke mundësuar njëkohësisht spektër 
të gjerë të intervenimeve të mundshme, me qëllim 
të korrigjimit të gjendjes. Në trajtimin e tillë janë 
inkuadruar jo vetëm viktimat, por gjithashtu edhe 
kryesit e dhunës familjare, do të thotë të gjithë anëtarët 
e familjes bashkë d.m.th. nëna me fëmijët, si dhe babai, 
ndërsa sipas nevojës edhe anëtarë të tjerë të cilët kanë 
lidhje në sistemin e dhunës.



QENDRA E PARË FAMILJARE
02 321 5 905 / infopsc@hera.org.mk  
Rruga “Kosturski heroi” nr. 51, Shkup 

Punon çdo ditë pune nga ora 12:00 deri 20:00.

ГРАД СКОПЈЕ                                              

QYTETI I SHKUPIT

Për qasjen e tillë të integruar të fenomenit të dhunës 
familjare, Qendra e parë familjare në Qytetin e Shkupit 
disponon me të gjitha resurset e nevojshme për 
ballafaqim, siç janë programi i përpunuar në hollësi, 
ku janë paraparë kriteret për vlerësim dhe inkuadrim 
të klientëve, kohëzgjatja, qëllimet, hapat e trajtimit, 
teknikat, materialet dhe instrumentet për vlerësim 
në realizimin e qëllimeve të dhëna. Në këtë qendër 
është angazhuar edhe kuadër i lartë profesional, i 
cili posedon edukim të veçantë plotësues nga fusha e 
trajtimit psiko-social të dhunës familjare.

Në gjithë kompleksitetin e fenomenit të dhunës 
familjare, me paletë të gjerë të lidhjeve të saja shkak-
pasojë të një numri të madh të faktorëve (psikologjik, 
social dhe biologjik) të cilët e kushtëzojnë, me rëndësi 
të madhe për trajtimin dhe profesionistët të cilët 
merren me këtë është qasja shumë disiplinore, me 
resurse të integruara të cilat do të jenë në mundësi 
të koordinohen dhe të bashkëpunojnë për trajtim 
gjithëpërfshirës të të njëjtit.

Qasja e integruar në Qendrën e parë familjare të Qytetit 
të Shkupit, me organizimin e këtillë ofron përparësi të 
mëdha në këtë drejtim, ku në një vend trajtohet e gjithë 
familja (fëmijët, nëna dhe babai, ndërsa sipas nevojës 
edhe anëtarë tjerë që kanë lidhje me sistemin e dhunës, 
do të thotë viktima/viktimat dhe kryesi/kryesit e 
dhunës) nën udhëheqje të një grupi profesionistësh, 

të cilët janë në koordinim dhe të cilët shkëmbejnë të 
dhëna të rëndësishme në sistemin e trajtimit, që jep 
shpresë për efikasitet më të madh të trajtimit.

Në tërësi, sistemi i këtillë për viktimat e dhunës 
familjare do të thotë në parim “shpresa e fundit” për 
shpëtim nga dhuna familjare dhe vendosja eventuale e 
re e jetës funksionale familjare, e që në parim janë mjaft 
të motivuar t’i qasen dhe të nxjerrin dobi adekuate nga 
trajtimi i këtillë. Derisa te kryesit e dhunës familjare 
(pa marrë parasysh nëse këta janë burra të rritur, nëna 
ose fëmijë), qasja në trajtim është kryesisht e motivuar 
nga masat ligjore e cila është obliguese. Por, përvoja 
gjatë trajtimit flet se pasi që të njoftohen me sistemin 
si viktimat e dhunës familjare, ashtu edhe kryesit 
shprehin keqardhje që nuk kanë pasur informata se 
sistemi i tillë ekziston dhe se ka qasje të lirë, që mes 
tjerash nuk ka shpenzime financiare. 

Në tërësi, trajtimi është dëshmuar si mjaft efikas dhe 
për këtë shkak është mjaft i vlefshëm për bashkësinë 
tonë, si dhe për çdo grup social tjetër, që synon drejt 
normave civilizuese të jetës. Gjithsesi duhet të mblidhet 
përvojë e kënaqur, dhe numër adekuat i rasteve të 
trajtuara që të mund të mbështetet ajo që u tha më 
sipër dhe të dëshmohet me numra konkret, për çka jam 
i bindur se koha do ta dëshmojë. 

Ass. D-r. Naser Durmishi

Ky publikim është mundësuar   me grant nga programi 
CIVICA Mobilitas, e zbatuar nga CIRa dhe e mbështetur 
financiarisht nga SDC. Të gjitha përmbajtjet e cekura i 
përfaqësojnë mendimet e autorit/autorëve dhe nuk i 
reflektojnë mendimet e CIRa dhe të SDC


